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Antônio Ageu recebeu a 197ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Estão usando as palavras de Jesus para lutas sociais
Terça-feira, 07 de janeiro de 1997

Meus queridos missionários, Eu os amo

No dia 20-07-2015, Antônio Ageu recebeu a visita da
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Nesta
mensagem, sorteada durante a visita, foi dito que a
humanidade está usando as palavras de Jesus, contidas
no Evangelho, para promover lutas sociais. Precisamos
entender o espírito da mensagem, pois estamos
vivenciando uma luta social sem precedentes aqui
mesmo, em nossa pátria, – sorrateira, silenciosa –,
baseada em princípios pseudocristãos, para desviar-nos
das coisas de Deus. Ou será que estamos falando e vendo
coisas que não existem?! As mensagens de Nossa
Senhora e, sobretudo o Evangelho, devem ser, nestes
tempos difíceis, faróis a iluminar as consciências
envoltas na escuridão promovida pelo reino deste
mundo e, se negligenciamos o que neles contém, nos
damos muito mal, porque somente Deus direciona
nossas vidas e é bom sempre lembrar que o reino de
Deus não é deste mundo. Nossa Senhora se preocupa
com isso porque estamos sob um jugo muito pesado e a
humanidade é levada a fazer escolhas erradas,
fomentadas por aqueles que detêm o poder, a técnica e o
conhecimento; e vive-se uma verdadeira letargia
espiritual, até que a linguagem celeste se torna turva a
nossos olhos. Ninguém veio a este mundo a passeio,
somos degredados filhos de Eva e devemos expiar
nossos pecados. Queiramos ou não, todos somos
chamados à conversão e ao trabalho da última hora; a
messe já se encontra madura e a colheita se faz iminente.

muito!
Nestes primeiros dias do ano da terra de
1997, peço a todos que ressuscitem o
espírito para a vida que se descortina
sob a Divina Providência.
Não se deixem levar pela
desesperança que toma conta da terra,
porque Deus está vigilante para
resgatar aqueles que confiam na
vitória do amor.
Seria desnecessária a minha vinda até
vocês, se todos fizessem das palavras
de Jesus um direcionamento ao amor
fraterno. Entretanto, o que presencio é
justamente o contrário: estão usandoas para lutas sociais.
Essa é pois a razão de, nestes tempos
atuais, acontecer uma humanidade
morta às coisas do espírito, dando
uma ênfase incondicional às coisas
da matéria.
É necessário que o Evangelho seja, urgentemente,
ressuscitado entre vocês, na sua essência.
Eu agradeço por terem atendido a Meus apelos.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.257)

Comentário: Esta mensagem gira em torno da Ressurreição.
Cada um é convidado a “ressuscitar o espírito”, como única
forma de fazer frente à “desesperança que toma conta da terra”,
onde vive uma “humanidade morta às coisas do espírito”.
Precisamos também “ressuscitar o Evangelho na sua essência”,
evitando usá-lo para “lutas sociais”. Mas tudo precisa começar
pela nossa transformação interior. Só depois vem a do mundo.
Transformar o mundo significa empenhar-se por elevar e
enriquecer espiritualmente as realidades com as quais entramos
em contato: a família, o trabalho, a cultura, a vida social…

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes
A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa do Terço nas terças-feiras, às 17h, nesta
Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você mora. Se você deseja recebê-la,
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Número do sorteio______
do dia 21 de julho de 2015.
<asd>
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O Espírito

O Espírito possui todas as características
de uma pessoa e é um dos membros de Yeshua.

M

al se começa a ler a Bíblia, já se percebe que o Espírito está associado com Yeshua e é um
ser poderoso. O Pai, Yeshua e o Espírito desempenharam, cada um, um papel nas três
Alianças.
Uma das funções principais do Espírito no projeto da Terceira Aliança é a obra de revelar e
confirmar a mensagem de Yeshua ao homem. Sem a obra do Espírito, não seria possível que o
homem se salvasse. O que o homem pode aprender com Yeshua na criação material é importante,
mas é muito limitado, jamais alguém poderia saber a vontade de Yeshua apenas observando as
duas Alianças.
Daniel informa-nos que a mensagem dos profetas não tiveram origem no próprio homem. Os
homens, segundo ele, foram movidos pelo Espírito para falar.
Os profetas foram movidos, orientados ou levados pelo Espírito para dizerem exatamente o que
Yeshua queria que dissessem e no exato momento que Ele desejava. Vários textos de Daniel
declaram que o Espírito participou ativamente na revelação da vontade de Yeshua, naquela época.
Davi disse: “O Espírito fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua.”. Após
retornarem do exílio babilônico, os levitas recontaram o que o Senhor tinha dado a Israel.
Eles diziam: “E lhes concedeste o teu Espírito para os ensinar, e testemunhaste contra eles pelo
teu Espírito por intermédio dos teus profetas.” O profeta Zacarias disse que as pessoas fizeram o
seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Espírito
enviara mediante os profetas que nos precederam.
Observe que Yeshua enviou as suas palavras por meio dos apóstolos e discípulos.
Na noite anterior à crucificação, Yeshua informou aos apóstolos que retornaria ao Céu e pediria
ao Pai que lhes enviasse o Espírito, para servir-lhes de guia na Terceira Aliança. Ele disse:
“O Espírito vos guiará na Terceira Aliança.”
Paulo disse que o mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como, agora, foi revelado aos apóstolos e profetas, no Espírito. Ele afirma ter escrito o que foi
revelado e podia ser entendido. Paulo disse que os dominadores deste século não entenderiam a
sabedoria de Yeshua. Aliás, segundo ele, as coisas que Yeshua preparou para o homem nem
mesmo tinham entrado no coração do homem. Ele disse que Yeshua no-lo revelou pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas do homem. Paulo
ressaltava que as palavras que ele proferia eram reveladas pelo Espírito.
Esses versículos deixam claro que o Espírito havia então revelado a vontade de Yeshua ao
homem. A palavra falada pelos apóstolos foi confirmada por sinais.
Imediatamente antes de Yeshua subir ao Céu, Ele deixou aos apóstolos o Evangelho, que tinha de
ser pregado para que o homem pudesse crer. Yeshua disse: “Estes sinais hão de acompanhar
aqueles que creem em meu Nome.”.
À medida que os apóstolos saíam a pregar, Yeshua cooperou com eles, confirmando a palavra por
meio de sinais.
O Espírito não apenas guiava os apóstolos, mas confirmava a palavra que proferiam. Esses sinais
não se limitaram ao período apostólico.
Quando a revelação da vontade de Yeshua se completou, a palavra foi escrita e já tinha sido
confirmado cada sinal que é necessário, já tinha sido revelado.
O Espírito revelou, por meio dos apóstolos e dos profetas, tudo o que precisávamos saber sobre o
projeto de redenção de Yeshua. Por meio do que foi revelado, podemos ser salvos tanto agora
quanto para sempre.
Raymundo Lopes
Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

3

Fazer a Vontade de Deus (Mt 12,46-50)

N

aquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora,
procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar
contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, estendendo a
mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que
está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Comentário do Evangelho

J

esus estava pregando quando chegaram algumas pessoas e disseram que a Mãe e os irmãos dele estavam do lado fora
querendo com Ele. A primeira impressão foi a de que Jesus está maltratando a mãe porque Ele questiona, “quem é
minha mãe, quem são meus irmãos?” E continua, “a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de
Deus”. Num primeiro impacto temos a impressão de que Jesus está tratando mal a mãe e os irmãos, não é nada disso.
Se nós não entrarmos no mérito de Jesus, no tempo das coisas que aconteciam lá, nós não vamos entender nada.
Na verdade, o Evangelho é esse, Jesus não estava maltratando a Mãe e nem Jesus tinha irmãos não. Jesus estava
pregando a Boa Nova, ele estava falando sobre a Boa Nova, sobre o novo evangelho. Jesus estava indo contra a opinião
dos fariseus, contra a prática da Torá (parte da Sagrada Escritura dos Judeus), o que a Torá mandava não era aquilo que
eles estavam fazendo, os fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus.
Jesus mesmo criticou, os fariseus gostam de aparecer nas Sinagogas, de andar com roupas bonitas, gostam de andar
com faixas na cabeça. Os fariseus colocam nas costas de vocês pesados fardos que eles não carregam. É isso de que
Jesus estava contra. Jesus não estava falando da mãe e nem de irmãos. Jesus falava da Torá e dos fariseus, e vinculava
toda aquela situação à vontade de Deus. Esta mensagem se atualiza muito bem para os dias de hoje e para cada um de
nós.
(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em julho de 2011)

Doce e Serena Senhora

As Pílulas Azuis, uma manifestação
de amor da Doce e Serena Senhora

Alimentaste Jesus, e com isto fizeste com O Céu nos inspira uma infinidade de “fios condutores” às

que sua natureza humana adquirisse força
para a missão que o esperava.
Tenho, doce Senhora, também uma
missão a cumprir, e necessito do teu
alimento a fim de que possa caminhar
com a confiança de que tudo se arranjará.
Estou usando daquilo que nos quiseste dar
como presente, esta pequena pílula azul
que ficou na mão de tua imagem, com a
certeza de que é o alimento que necessito
para que tua graça se manifeste.
Ajuda-me, Senhora, a obter de Jesus a
graça que necessito (pedir a graça). Farei o possível para,
daqui por diante, difundir a devoção do teu alimento celeste.
Ofereço-te uma Ave-Maria, e a teu querido Jesus um PaiNosso pela graça que me concedeste em participar do teu
banquete, fruto de tuas mãos abençoadas. Amém.
Rezar esta oração, tendo nas mãos uma pílula azul de Nossa
Senhora do Magnificat. Tomá-la com a fé de que, ingerindoa, ganhará força para enfrentar as dificuldades e alcançar a
graça que necessita. Tão logo a alcance, agradeça divulgando
esta devoção.
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graças de Deus; e um deles, dentre os tantos que conhecemos,
está tomando proporção de destaque: as pílulas azuis da doce e
serena Senhora.
O que é isso? São pequenas pílulas de cor azul-celeste, de
açúcar, que nas mãos da imagem de Nossa Senhora do
Magnificat são abençoadas pela Mãe de Deus. Esta imagem
fica na Capela Magnificat, da residência de Raymundo Lopes.
Elas permanecem dentro de uma teca dourada, nas mãos da
imagem, pelo período de uma semana, durante o qual
Raymundo pede pelos doentes e necessitados e, depois da
Missa dominical das 17 horas, ali celebrada, são
disponibilizadas a quem busca ajuda do Céu.
Perguntamos a Raymundo por que isto, e ele respondeu: “A
doce e serena Senhora deseja atender a todos que me pedem
orações e, pela misericórdia de Deus, Ela achou por este
caminho um modo de atender àqueles que têm real
necessidade.”
Para adquirir as pílulas azuis, entre em contato conosco:
E-mail: atendimento@espacomissionario.com.br
Tel: (31) 3225-4688 / (31) 3225-4067
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